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~ . . . 
Yaratılışı gereği bir toplum içinde yaşama eğilim ve mecburiyetinde olan insan gibi, 

onun bu hayatı.düzenlemeye yönelik iradesinin siyasi boyut kazanDllş şekli olan devletler 
de birbirleriyle ilişki kurmadan yaşayamazlar. 

Bu ilişkiler aslında ticari, ilmi, kültürel değişimler, dini etkileşimler, savaş ve göç gibi 
etkenler dolayısıyla insan ve toplum psikolojisinin birer gerçeğidir .ı Bu yüzdendir ki, 
tarihin ilk dönemlerinden itibaren devletler arasında diplomatik, ekonomik, kültürel ve 
askeri ilişkiler olagelmiş, anlaşmalar imzalanDllş, abluka, ambargo ve nihayet savaş gibi 
hasmane davranışlar görülmüştür. · . 

Dünya yüzeyinde yaşanan "uluslararası ilişkiler" diye nitelendirilebilecek ilk 
temaslardan2 itibaren insanoğlu, barış dönemi ve savaş zamanlarında ortaya çıkan 
anlaşmazlıkları çözümlerneye yönelik kurallar tesbit etmeye çalışrri.ıştır. Fakat bu tesbit işi 
uzun asırlar boyunca hep siyasi çerçevede kalmış, hukuld bir boyut kazanamaDllştır. 
Müslüman ve gayri müslim birçok hukuk tarihçisi ve devletler hukuku uzmanının da 
belirttiği gibi devletlerarası ilişkileiin, daha başlangıçta bir hukuki zemine oturtulması, 

* Dr., Selçuk Ü. llahiyat Fakültesi . 
ı Sevig M. Raşit, Devletler Hususi Hukuku, ·ıstanbul ı9 , s. 8, ı ı 
2 Devletler hukuku tarihçileri, bu nitelikteki ilk ilişkilere M.Ö. 3000-4000 yıllan arasında rastlandığını 

kaydederler. Bkz: Meray S. L., Devletler Hukukuna Giriş, U5-6; Pazarcı H., Uluslararası Hukuk Dersleri, 
U36 
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İslam hukukçularının çabalanyla gerçekleşmiş, konuyla ilgili ilk kapsamlı literatür de yine 
müslümanlar tarafından hukuki tefekkür ve uygulama alanına·kazandırılmıştır .. 3 

Acaba bu fıkh1 anlayış ve oluşumun, devletlerarası veya günümüzün yaygın 
kullanımıyla uluslararası ilişkilere ait temel yaklaşımı ne merkezdedir? Müslümanlar 
uluslararası ilişkileri hangi düzlemde algılamaktadır? Bu algılayış üzerinde tarim tecrübenin 
etkisi acaba ne boyuttadır? İşte burada biz, bu sorulara cevap arayacak, tarihi tecrübe ve 
doktriner bakışaçılan ışığında İslam hukukunun devletlerarası ilişkileri üzerine bina ettiği 
temel niteliği yakalamaya çalışacağız. 

Şunu hemen ifade edelim ki, İslam hukukunun ana kaynağı olan Kur'an-ı Kerimde hem 
savaşı herrt barışı öne çıkaran ayetleriri bulunması, keza Hz. Peygamber'in (s.a.s.) bazı SÖZ 

ve fiilieriyle savaşçı yönünü, bazılarıyla da barışçı yönünü tebarüz ettirmesi fukahayı bu 
konuda ihÜlafa sürüklemiştir. Bunun yanında Medine döneminden itibaren her iki biçimde 
de devam eden uluslararası ilişkilerin mahiyeti yani konjonktürel durum da fukaha üzerinde 
etkili olmuştur. 

Hz. Peygamber ve Hulefa-i Raşidin dönemlerinde sürekli askeri faaliyetler ve fetibierin 
oluşturduğu galibiyet psikolojisi içindeki ilk müctehitlerin cumhuru, uluslararası ilişkilerde 
esasın savaş olduğu, barışın ancak masiahat bunu gerektirdiğinde sözkonusu olabileceği 
kanaatini benimseıniştir. Her ne kadar Ebu Zehra, Haınid Sultan ve Muhammed M. Hüseyn 
gibi bazı yazarlar, bu kanaati taşıyanların küçük bir azınlık olduğunu söylüyorlarsa da4 

genel olarak bütÜn fıkıh kitaplarının senede en az bir defa savaşa çı kılmasının zaruriliğine 
ve masiahat bulunmadıkça barış yapılamayacağına dair ifadeleri5 bu noktada çok açıkur. 
Buna mukabil azınlıkta kalan bazı ilk müctehitlerle, özellikle sanayi devriminden sonra 
güçlenen ve uluslararası siyasetin iplerini eline geçiren Batı karşısında zayıflamış ve geri 
kalmış İslam dünyası psikolojisi içinde yetişen yeni araştırmacılar ise, bazı istisnaları 
dışında paSifbir barış politikasını benimsemişlerdir. 

Burada her iki tarafın fıkir ve delillerini iki ayrı başlık halinde incelemek istiyoruz. 

3 Bu konuda hayli geniş bir bilgi ve tahlil için bkz: Ahmet Yaman, Islam Hukukunda Barış Temeline Dayalı 
Devletlerarası llijkiler, s. 13-38 

4 Ebu Zehra, el-Alakata'd-devliyye fi'l-fslam age., s. 51, krş: s. ~8-79; "Sultan, 
AhkiJ.mu'l-kanDni'd-devll fi'ş-Şeri'ati'l-l:ıliimiyye, s. 112; Hüseyin M., Muhammed 
b. Hasen eş-Şeybani ve eseru/ı fi'l-fıklıi'l-fslami, s. 378-379 · 

5 Şıifi'i, Umm, IV/188; a .mlf., Alıkamu'l-Kur'an, s. 402; Şirazi, el-Mühezzeb, 11/227, 
259-260; Kiya el-Herrasi, Alıkamu'l-Kur'an, IV/375; Serahsi, el-Mebsat, X/3-4; 
Merğinani, el-H idiiye, · Illi 00; Kuhistani, Cami'u 'r-rumaz., IV /454-455; İbn 
Abdilber, el-Kafi, 11395-396; Baci, el-Münteka, III/159; İbn Kudame, el-Muğni, 
X/368: a.mlf., el-Mukni', s. 86; Bilmen, Hukuk-ı fslamiyye., 1111404; Safi, "The 
War and Peace"agm., s. 30-31. "Çünkü eğer yılda bir defa savaşa çıkılmazsa, 
müslümanlada savaşmaları için kafirlere fırsat verilmiş olur. Zaten yaygın bir 

mesel şöyle der: _rüıJul..::.>fto)l "Kazvini, Majtda'l-ulanı ve mübida'l-hanıam, s. 
332'den naklen N.Hammad, "et-Te'amu'l bi'r-riba beyne'l-müslimin ve ğayri'l
müslimin"agm., s. 247 
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A. ilişkilerin esasının savaş olduğu göruşü, bunu kabul edenler ve 
delilleri 

İslam hukukçularının çoğunluğu, dünyayı daru'l-fslam ve daru'l-harb şeklinde ikiye 
ayınnalarına ve Kur'an'daki kıtal ayetlerinin zahir ve mutlaklığına binaen İslam devletiyle 
gayri müslim devletler arasındaki ilişkilerin savaş esasına dayandığını kabul etmiştir.6 Bu 
kabul ün Mücahid'in (v. 104n22) diliyle ifadesi şudur: 

"Putperestlerle müslüman olmaları, ebi-i kitabla da cizye vermeleri için 
savaşılu.''7 · 

İslam Konferansı Teşkilatı Fıkıh Akademisi'ne (Mecma'u'l-fikh) bir ropor hazırlayan 
Dr. · Abdülaziz Hayyat da, Sevri, Evza'i, Ebu Hanife, Şafi'i ve Ahmed b. Hanbel'in 
oluşturduğu cumhurun barış fikrini esas aldığını iddia eder8 ki, bu biraz sonra da 
deliilendirileceği üzere yanlış bir tesbittir. 

İmam şan 'i, el-Ümm'de "Farz olan husus, ya musluman oluncayaya da cizye venneyi 
kabul edinceye kadar mUşriklerle savaşmaktır."9 derken hanbeli hukukçular İbn Kudame (v. 
62011223) ve İbn Teymiyye (v. 728/1328) ile hanefi hukukçu Kasani (v. 587/1191) de 
"Ehl-i kitab ve mecusilerle mUslUman oluncaya veya cizye verinceye kadar savaşılır" 10 

hükmünü nakletmişlerdir. 

İslam hukukçularınılı böyle bir hükme varmada dayandıkları esas delilleri, kıtal 
ayetlerindeki mutlaklık ve bu ayetleri n daha önce Mekke döneminde ve Medine döneminin 
ilk yıllarında inen af, barış (silm), müsamaha gösterme, aldırış etmeme (safh ve i'rad) 
temaiı ayetleri neshetmesi keyfiyetidir. Buna tabiatıyla bir de cihadın farz ve devamlı 
olduğunu ifade eden zahir hadisleri eklemek gerekmektedir. Sözkonusu ayetlerin bir kısmı 
şunlardır: 

" ... Onları yakaladığınız yerde öldürün! Sizi çıkardıkları yerden siz de 
onları çıkarın .. :· I 1 "Kendilerine kitap verilelerden Allah'a ve ahiret gününe 

6 N.Ermenazi, eş-Şer'u'd-devli, s. 116-117; A.Mansür, eş-Şeri'ata'l-fslamiyye ve'l
kanüna'd-f!evliyya'l-anım age., s. 239; A.Nevavi, el-Atakaıa'd-devliyye, s. 96; 
Zühayli, Asaru'l-lıarbage . , s. 130; a.mlf., el-Alakata'd-devliyye, s. 93; Şelebi, 
"'et-Tevcilıa'l-lslami li'l-ka11üni'd-devli"', s. 205-206; K. Daks, el-Alakata'd
devliyye fi'l-fslam age., s. 378; Ebu Iyd, el-Alakata'l-lıariciyye fi devleti'l-hılafe, 
s. 273; Krş: Halliif, es-Siyaseta'ş-Şer'iyye, s. 71; ; Hayyat, "'el-Mu'ahedat ve'l
ittifakat nıine'l-alakati'd-devliyye fi esnai's-silnı", s. 564 

7 Yahya b . Adem, el-Harac, s. 29, A.ı.;J.-1~·-,..l:.S:JijJ-IJı~Jr":>l.-~l~.:ıl:J~IjJ-IjJ~ 
8 Hayyat, "'agnı."', s. 56-57 4 

9 Omm, IV/189 A.ı.;J.-II~JII_p_r.cf>~_r.liJW._;._;JIJ..<-1; Taberi, !htilafu'l-fukaha, s. 15 

10 Kasiloi, Bedai', VII/100 A.ı.;J.-II~JII_r.l.-!cf>..rftiJ'·,A:.s:JIJ--IjJ~; lbo Kudame, el-
Muğni, X/387; İbn Teymiyye, Fetava, XIX/21, XIIX/355 

ll Bakara 21191 
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inanmayan, Allah ve Rasulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini din 
olarak kabul etmeten kimselerle, zelil ve hakir kendi elleriyle cizye verinceye 
kadar savaşın!'' 1 " ... Müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyariarsa siz de 
onlara karşı topyekün savaşın!..'' 13 "Ey iman edenler! Kafırlerden size ;akın 
olanlarla savaşın ve onlar sizde büyük bir azim ve şiddet bulsunlar! .. "} "Ey 
Peygamber! Mü'minleri savaşa teşvik et!" 15 "Fitne kalmayıp yalnız Allah'ın dini 
ortada kalana kadar onlarla savaşın!...''16 "Sakın gevşemeyin, üstün olduğunuz 
halde barışadavet etmeyin!''17 

Bu son ayetin izahında şafi't hukukçusu ve Ahkfu:nu'l-Kur'an yazarı Kiya el-Herrast 
(v.504/1110), "Bu ayet, zamret hali dışında kafirlerle anlaşma ve sulh yapmanın 
yasaklanmasına ve müslümanların zayıf olması durumu müstesna, cihadı terketmenin 
haramlılığına delildir"18 yorumunu yapar. 

Arzedilen ayet-i kerimeler yanında şu mealdeki hadisler de cumhurun mezkur görüşünü 
teyid eder mahiyettedir: 

"Kıyamet öncesinde kılıçla gönderildim ... ve rızkım da mızrağımın 
gölgesinde yaratıldı.'•l9 "Cihad, Allah'ın beni gönderdiği andan, ilmmetimden son 
grubun Deccali öldilrmesine kadar devam edecektir ... 20 

Hz. Peygamber'in "Insanlarla, lailfihe illallah deyinceye kadar savaşmakla 
emrolundum .. .''21 şeklindeki sözü, bu görüşü savunanlar yanında,İslamın niha1 amacının 
insanları müslümalı olmak için zorlamak, eğer kabul etmezlerse onları yola getirmek için 
savaşmak olarak vehmeden Batılı yazariarın22 kuvvetli bir delili olarak sunulmaictadır. · 

Bu nakli deliller ' yanında, fıkhın tedvin edildiği dönemlerde, civar ülkelerin İslam 
tebliği önünde engel olmaları dolayısıyla çıkan savaşlarda hep müslümanların galip 
gelmesi, fetihlerin süreklilik arzetmesi ve İslamın artık global politikayı belirleyen tek güç 
haline gelmesinin verdiği galibiyet psikolojisi, fukahayı bu · kanaata sevketmiş olmalıdır. 
Hatta öyle ki, İslam coğrafyasının parçalandığı, Moğol istilasının Anadolu'ya kadar ulaştığı 
ve müslümanların savunmaya geçtiği sıkıntılı dönemlerde yaşayan İbn Teymiyye bile 
önceki fukaha .~ibi hüküm vermiştir: "Rasulullah'ın (s.a.s.) Allah'ın dinine olan daveti 

12 Tevbe 9129 
13 Tevbe 9/36 
14 Te vb e 9/123 
15 Enf3.1 8/65 
16 Bakara 2/193 
17 Muhammed 47/35 
18 Kiya ei-Herrasi, Ahkamu'l-Kur'iln, IV/375 . 
19 Buhari, "Cihad", 88; Ahmed b . Hanbel, Mlisned, II/50; Serahsi, e1-Mebsüt, X/95; 

Ayni, Umdetli'l-kari, VII (14)/192; Kastallani, fr~adll's-sari, V/100 
20 Müttaki ei-Hind1, Kerızli'l - ummal, IV/314 (no : 10666); Ebu Davud, "Cihad", 33 
21 Buhari, "lman", 17; "Cihad", 44; "Salar", 28; Müslim, "lman", 32; Ebu Davud, 

"Cilıad", 34, 95; Nevevi, Şer/ı Mllslim, 11200 vd.; Ayni, age., 11179-183; İbn 
Hacer, Fetlıu'I-Bari, I/70-71; Azimabiidi, Avnu'l-Ma'büd, VII/162 · . 

22 Mesela bkz: M. Khadduri, Tlıe War and Peace, s. 59, 202; H. Kruse, "Islam 
Devletler Hukukunun Ortaya Çıkı~ı", s. 57; 
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kendisine ulaştığı halde bunu kabul etmeyen kimseyle savaşmak vacibtir. "23 Hanbeli 
hıikukçu bu kanaatini Enfiil suresindeki şu ayetle destekler: 

"Fitne kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla 
sava§ın! Eğer vaz geçederse kuşkusuz Allah ne yaptıklannı görmektedir.''24 

Belki de bu anlayışın tesiriyle olsa gerek İbn Kayyım el-Cevziyye (v. 751/1350) 
cizyenin bile gayri mÜSlimleri cezalandırma yı amaçlayan bir vergi çeşidi olduğunu söyler.25 

İslamm barışçıl yönüne daha fazla önem veren cağdaş müellifler, tarihi, siyasi ve 
sosyal şartlarm böyle bir ,kanaatin benimsenmesinde büyük çapta etkin olduğunda ısrar 
ederler.26 · · · · · 

Savaşın ortaya çıkış sebeplerini izah ederken başta zarurller ve şafiiler olmak üzere 
İslam hukukçularının bir kısrllı, bu sebebin kUftir olduğu görüşünü benimsemiştir_27 "Fitne 

kalmayıncaya kadar onlarla savaşın"28 ayetindeki e:; kelimesinin şirk, küfür ve 

müslümanlara eza vermek manalarma gelmesinden hareketle, yeryüzünde küfür olduğu 
müddetçe savaşın da olacağı ve bunun önce onların saidırmasına bağlı olmadığı, onların 
saldırısını beklemeden mutlak savaşın emredildiği ifade edilmiştir.29 ·Bunun için 
müslümanlar kendilerine en yakın bölgelerden başlayarak kafırlerle mücadele 'edeceklerdir. 
"Ey iman edenler! Kafit'lerden size yakın olanlarla savaşın!. .. "30 Bu emirden ilk planda 
maksat Melekeli müşriklerdi. Onlar ve destekçileri hertaraf edilince bu sefer tebliğin önünde 
engel olan ci var yerler hedef haline gelmiştir. Bu durum, davet umfurılleşinceye, Allah'ın 
kelimesi her tarafa yayılıncaya ve bir tek kafır kalmayıncayakadar devam edecektir.31 İşte 
bu' devaİnı sağlayabilmek için devlet başkanını her an orduyu sevketmeye gayret etmesi32, 

hatta bunun yılda en az bir kere gerçekleştirilmesi ve geciktirmeyi gerektiren bir sebep 

23 Jbn Tey~yye, ~s-Siyô.seta'ş-Şer'iyye, s. 59; Krş: s. 62 
24 Enfiil 8/39 
25 Ahkô.m Ehli.'z-zimme, I/23-25 . 
26 ·Mesela bkz: Ebu Zehra, age . , s. 78; Salih Subhi, İbn Kayyım'ın Ahkini ehli'z

zimme'sine yazdığı "Mukaddime", I/8-9, 17 Şelebi, :eı-Tevct/ıa'l-lslanıl li'l
kô.nuni'd-devlf", s. 223 ; Sultan, age., s. 158; Zühayli, Asô.ru'l-harb, s. 130-131; 
a.mlf., el-Alakata'd-devliyye, s. 93; .Mansur, age., s. 239; Ebu Süleyman, Islamın 
Uluslararası Ilişkiler Kuramı, s. 42-43; Hasen Muhammed Ali, el-Alô.kô.ta'd
dev1iyye fj'l-Kur'lin ve's-Sünne, s. 104; Safi, "The War and Peace in lslam"agm., 
s. 38,52; Guneymi, Ahklimu'l-el-mMu'ô.Jıedô.t fi'ş-Şerl'ati'l-lslamiyye, s . 7 

27 Cassas, A/ıklirnu 'I-Ku r'lin, I/3 24; Şirbini, M uğni'l-mu/ıtlic, IV 121 O, 223; 1 b n Rüşd , 
Bidliyeta'l-müctelıid, I/31 1,327; lbnü'I- Arabi, Ahkamu'l-Kur'lin, I/109; Kurtubi, 
el-Climi' li a/ıklimi'l-~ur.'lin, II/353-354; VIIIIIX/109; İbn Teymiyye, age., XX/99 
- 103; Kiya el-Herriisi, Alıkiimu'l-Kur'lin, IV/177 

28 Enfiil 8/39 
29 Cassas, age., I/260; lbnü'l- Arabi, age., l/99; Kurtubi, age . , II/353-354; lbn 

Teyrniyye, age., XXXIV/209 
30 Tevbe 9/123 
31 lbnü'l- Arabi, Alıklimu'l-Kur'lin , I/103 
32 Serahs1, el-Mebsuı, X/3-4 
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olmadıkça geciktirilmemesi33 gibi görüşler bu grup fakililer nezdinde genel kabul 
görmüştür. 

Binaenaleyh müslümanlar askeri, lojistik ve moral yönden kuvvetli oldukları zaman 
düşmanlanyla barış anlaşması yapamazlar.34 "Sakın gevşemeyin, üstün olduğunuz halde 
barış imzalamaya davet etmeyin!"35 Ancak müslümanların sayıca ve silahca zayıf olmaları, 
düşmanın müslüman olmasının kuvvetle muhtemel olması gibi durumlarda müslüinanların 
maslahatı gereği sulh anlaşması yapılabilir.36 "İslam ancak müminlerin kardeş olduğunu, 
insanların aradığı huzur, sosyal refah ve hürriyetlerin ancak İslamın egemenliğinde 
gerçekleşeceğini benimsediği ve bu maksatla müslümanlara cihadı farz kıldığı için 
müslümanlarla gayri müslimler arasında devamlı bir barış anlaşmasının meşruiyyeti 
düşünülemez. Ancak gerektiğinde ve gerektiği kadar.bif anlaşmadan söz edilir"37 

Bunun için İslam hukukçuları, sulh anl?şmaları için belli bir limit bile belirlemiştir. 
Buna göre ebed geçerliliği olan sulh anlaşmaları imzalanamaz. Bir barış anlaşmasının 
süresi, Tevbe suresinde müşriklere verilen mühlete kıyasla, dört ayı aşamaz. Ama 
müslümanların yararı sözkonusu ise bu defa da Hudeybiye Anlaşması örnek alınarak en 
fazla on yıllık bir anlaşma yapılabilir.38 Kur'an ve Sünnet naslarını ta'ltl ve istikra etmeden 
sırf görünüşteki anlamlarıyla ele alan İbn Hazm (v. 456/1063) ise daha da ileriye giderek, 
zimmet veeman anlaşmalan dışmda gayri müslimlerle hiçbir anlaşmanın yapılamayacağını 
iddia etmiştir.39 · 

Görüldüğü gibi baştaşafıller olmak üzere İslam hukukçulannın çoğunluğu, . ilişkilerin 
esasını savaşa bağlamışlardır. Sözkonusu hukukçular, /alıç ayeti40 diye de bilinen bir ayeti 
içinde bulunduran Tevbe suresinin son inen surelerden olmasını, kendisinin nesh veya 
tahsis gibi bir kısıtlamaya maruz kalmayacağını; aksine tarih itibariyle son surelerden 

33 Müzeni, Muhtasar, VIIIIIX/270; Şirazi, age., 111227; Serahsi, age., ay.; lbn 
Kudame, el-Muğnl, X/368; 

34 Cassas, age ., Ill/70; Serahsi, Şerlıu's-siyeri'l-keblr, V/1724; Mavsıli, el-el
Ihtiyar, IV/120; Şirbini, age., IV/261; Kiya el-Herrasi, age., IV/375; lbnü'l
Arabi, age., Il/876; IV/864; Haraşi, Muhtasar, Ill/150; lbn Cüzey, el-Kavanlna'l
fıklıiyye, s. 1046; Ebu lyd, el-Alakata'l-hilriciyye, s. 273 

35 Muhammed 47/35 
36 Şafii, el-Omm, IV/188; Serahsl, age., 11190-191; Mavsıli, age., IV/121; İbnü'l

Hümam, Fetlıu'l~ Kadr, V/204, lbn Rüşd, age . , 1/330; Haraşi, age., 111/150; lbn 
Kudame, age., X/368; Bilmen, age., III/404; Hallaf, es-Siyaseta'ş-Şer'iyye, s. 78; 
Zeydan, "eş-Şerl'ata'I-Islamiyye ve'l-kanilna'd-devliyya'l-amm.", s. 58; Ebu lyd, 
age., s. 173 

37 Karaman, Anahatlarıyla Islam Hukuku, 11299 
38 Şafii, el-Omnı, IV/189; Ramli, Nilıayeta'l-mulıtac, VIII IIX/107; Şevkanl, Neyla'l 

evtar, VIII IIX/49; Ayrıca bkz : Kasanl, age., Vll/109; Babertl, el-lnaye, V/456; 
Haraşl, age., 1111151 

39 el-Mulıalla, VII/3078. İbn Hazm'ın bu noktadaki görüşlerinin bir değerlendirmesi 
için bkz: Afifi M. Sadık, el-Mu'ahedat, el-Islam ve'l-mu'ahedata'alakata'd
devliyye, s. 68 vd . 

40 Kılıç ayeti olarak genellikle Tevbe suresinin 5. ayeti, bazılarınca da ayıp surenin 
29 veya 36. ayeti gösterilmektedir. Bkz: lbn Keslr, Tefsiru'l-Kur'ani'l -Azlm, 
11/291-292; Zeyd Mustafa, en-Nesh [i'l - Kur'a11i'l-Kerim, 11/504 
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olduğu için kendisinin pek çok hükmü neshettiğini ileri sürerek kanaatlarını 
kuvvetlendirrnek istemişlerdir. Mesela İbnü'l- Arab'ye (v. 543/1148) göre sözkonusu 
surenin 5. ayetiyle, 125 ayet birden neshedilmiştir.41 Hatta Hibetullah b. Selme 
(v.410/1019) gibi bu rakamı140'a çıkaranlar da vardır.42 İzmirli İsmail Hakkı da (v. 1946), 
Ebu Cafer en-Nahhas (v. 338/950), Ebu'I-Kasım Hibetullah b. Selme, İbn Hazm (v. 
456/1064) ve İbn Huzeyme el-Faris'ye (v.311/924) dayanarak "silm", "sajh", "i'rd", "keff' 
ve "tevell" ayetlerinin hangi ayetlerle neshedilmiş olduğunu bir liste halinde verir.43 

Hatırlanacağı üzere Tevbe suresinin ilk ayetleriyle müşriklere dört ay mühlet verilerek 
bu sürenin sonuna kadar müslüman olmadıkları takdirde ya öldürülecekleri ya da Arab 
Yarımadası'ndan kovulacakları ültimatomu verilmişti. Bu ültimatomla artık, 

"Ey iman edenler! Hep birden banşa girin! .. 44, "Eğer onlar barışa 
yanaşıriarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et!..''45, "Onun çin sen 
Zikrimize iltifat etmeyen ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz 
çevir!"46 

gibi ayetler mensuh sayılıyordu.47 Yani artık cebri savaş dönemi başlamıştı. 

. inanmayanları dost edinmemeyi, onlara sevgiyle bağlanınarnayı emreden ve bunun hem 
bu -dünyadaki yakın, hem de ahiret Qayatındaki uzak tehlikelerine-dikkat çeken ayetler de bu 
görüşün bir başka dayanağı olarak takdim edilmektedir.48 Diğerleri yanında özellikle şu 
ayetler sözkonusu temayf vurgulamaktadır: 

" Ey iman edenler!Yahuhudileri ve hiristiyanlan dost edinmeyin. Zira 
onlar birbirinin dostudurlar. İçinizden onları dost tutanlar onlardandır. Şüphesiz 
Allah zalimler topluluğuna yol göstermez.49. ' Ey kitap ehli! Siz,Tevratı,İncili ve 
Rabbinizden size indirileni hakkıyla uygulamadıkça (doğru) bir şey üzerinde 
değilsiniz.' de. Rabbinden sana indirilen, onlardan ıoğunun küfür ve azgınlığını 
elbette arttıracaktır. Kafırler topluluğuna üzülme.5 Kendilerine kitaptan nasip 
verilenleri görmedin mi; putlara ve batıl (tanrılar)a iman ediyorlar, sonra da 
k~fırler için 'Bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır' diyorlar. Bunlar 
Allah'ın lanetiediği kimselerdir.Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı kimseye 
gerçek bir yardımcı bulamazsın.51 Ey iman edenler! Kendi dışınızdakileri sırdaş 

41 Bkz: Süyilti, el-ftkfian fi uliimi'l-Kur'an, 11/31 
42 Ebu Zeyd Mustafa, en-Nes/ı fi' 1-Kur'ani'l-Kerim, ll/508 
43 İzmirli l. Hakkı, flm-i Hıltiaf, ll/59-104 
44 Bakara 2/208 
45 En fal 8/6 I 
46 Necm 53/29 
47 Süyilti, el-ltktıan, II/3 I; Hasen M. Ali, el-Altıktıta'd-devliyye fi'l-Kur'ani'l-Kerim 

ve's-Sanneti'n-Nebeviyye, s. 100. lbn Abbas, lbnu'I-Müseyyeb, Süleyman b. Yesr 
ve Katade'nin de içinde bulunduğu cumhur bu kanaattadır. Bkz: Kiya el - Herrasi, 
Alıktımu 'l-Kur'tın, III/I 75 

48 Hallaf, age., s. 75 
49 _Ma ide 5/51 
50 Maide 5/68 
51 Nisa 4/51 - 52 
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edinmeyin. Çünkü onlar size fenalık etmekten geri kalmazlar; size sıkıntı verecek 
şeyleri isteyip dururlar. Gerçekten kin ve düşmanlıkları ağızlarından belli 
olmuştur. İçlerinde sakladıkları ise daha büyüktür. Eğer düşünüp anlıyorsanız 
herhalde ayetlerimizi size açıklamış oluyoruz.52 "Ey inananliır! Benim de 
düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri dost edinmeyin!. Onlar size gelen 
gerçeği inkar ettikleri, Rabbiniz Allah'a inandığınızdan dolayı Rasülü ve 
siziçıkardıkları halde siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Eğer benim yolumda 
savaşmak ve benim rızaını kazanmak için çıktınızsa içinizde onlara sevgi mi 
gizliyorsunuz? Oysa Ben sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz her şeyi bilirim. 
Sizden kim bunu yaparsa doğru yoldan sapmış olur."53 . 

İslam devletinin tabiatından ve hedefinden kaynaklanan bazı sebeplerle ilişkilerin 
temelinin savaş olduğu görüşünü benimseyert54 günümüz İslam hukuku araştırıcılarından 
Abdülkerim Zeydan, mezkur görüşü tahlil ederek şunları söyler: Gayri müslim devletlerle 
İslam devletinin ilişkilerinin savaş esasına bağlı olması, 

ı. İslam devletinin tabiatından kaynaklanır. Şöyle ki, İslam devleti akide (iman) 
temeline oturan fıkrl bir devlettir. Kanunları da bu akldeye istinad eder. Belli coğrafi sınırlar 
veya belli etnik yapılar la çevrili mahalli bir devlet değildir. Farklı milletleri birleştirerek bir 
cihan devleti haline gelmesi, akldesinin bir gereğidir. Bu da insanların İslam inancını kabul 
edip İslam devletinin vatandaşı oluncaya veya müslüman olmayı kabul etmeyip kendi 
dininde kalarak ve İslam devletinin himayesi altında onun kanunlarının üstünlüğünü 
tanıyarak ya~amasına kadar devam eder. 

2. İslam devletinin hedefinden kaynaklanır. İslam fikri bir devlet olduğu için hedefi 
sadece sosyal refahı artırmak, emniyeti sağlamak ve dışarıdan gelebilecek saldırıları bertaraf 
etmek değil, bütün insanlığa islamı takdim ederek mutluluğa ulaştırmaktır. Zira İslam 
daveti evrenseldir. "Biz seni arıcak batan insanlara majdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik, 
fakat insanların çoğu bilmezler."55 Allah'ın insanlığa bir nimeti olan İslam davetinin onlara 
ulaştırılabilmesi için önündeki engellerin kaldırlması gerekir. Bu engellerin en büyüğü de 
ahalisine karşı din ve vicdan hürriyetini sağlamayan, İslamın önünü kesen batıl zihniyettir. 
Bu da genellikle savaşa başvurmak suretiyle izale eclilir.56 

Devletler hukuku alanındaki çalışmaları ile tanınan günümüz hukukçularından Tal'at 
Guneyrn1 ise değişik bir smıflama yaparak, devleti oluşturan kurucu sosyal unsuru yani 
halkı ehli kitab olmayan devletlerle ilişkilerin kuvvet ve savaş esasına dayandığı57 

görüşünü ileri sürmüştür. 

52 Alü İrnriin 3/118 
53 Mürntelııne 60/1 
54 Krş: Zeydan, Alıkilmmaku'z-zinımiyytrı ve'1-müste'mentn, s. 10 vd. 
55 Sebe' 34/28 . . 
56 Zeydan, "eş-Şert'atü '1-ls1amiyye ve '1-kilnilnü 'd-dev1iyyü '1-ilnım "; Zeydan, agrn., 

s. 61-63 
57 Öuneyrnl, Kilnilrıü's-selilm fi'l-lslam, s. 362 
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Klasik devir İslam hukukçularının cumhurunun58, kendi zamanlarına hakim olan 
. şartlann da etkisiyle vardığı bu neticeyi müsteşrıldar, İslam hukukunun uluslararası 
ilişkilerdeki değişmez yorumu olarak almış ve istismar etmişlerdir. Onlara göre İslam 
devletler hukukunun anahtar terimi olan·cihad, dam'l-İslamın daru'l-harb aleyhine sürekli 
genişlemesini sağlayan, tüm dünya müslüman oluncaya veya İslam hakimiyetine boyun 
eğinceye kadar bunun devam etmesini temin eden bir kutsal savaş (holy war) anlamından 
başka bir şey ifade etmez.59 Alman hukukçu Hans Kruse'nin şu yorumları bu anlayışı çok 
güzel bir biçimde yansıtmaktadır: 

" ... Siyern başlangıç noktası, ifadesini cihad gibi bir ana mefhumda bulan 
İslam dünyasıyla İslam olmayan dünya arazında dini düşmanlık prensibi kadar bu 
iki alemin birbirinden ayrıldığı prensibidir. İslam hukukçularının milletlerarası 
hukuka taalluk eden nazariyelerine ve verdikleri bilgiye göre, İslam ülkesi dışında 
kalan her şey mubahtır. Herşeyden önce o, cihad yoluyla müslümanlar tarafından 
sadece zapredilecek bir nesne olarak telakki edilmektedir .... Cihad, İslam 
cemiyetiyle müslüman olmayanlar arasında dairnl harp durumudur. Peygamber 
ümmeti arasında Allah tarafından emredildiği gibi sulh nizarnı sağlanınca ve bir 
müslümanın kılıç çekmesi yasak edilineeye kadar bütün haric münasebetler harb 
esasına dayanır. Kafırlere karşı harp faaleyitlerine girişmek, onlara dini bir 
veeibe olarak yüklenmiştir.''60 

B. ilişkilerin esasının barış olduğu görüşü, bunu kabul edenler ve 
delilleri 

Yukarıda sözkonusu ettiğimi~ cumhurun görüşüne karşılık diğer bilginlerle, özellilde 
günümüz araştırmacıları, İslam devletiyle diğer devletlerin ilişkilerinin banş temelip.e 
istinat ettiği görüşünü seslendirmişlerdir. İslam Konferansı Teşkilatı'na bağlı Mecma'u'l
fikhi'l-fslam (İslam Fıkıh Akademisi)'nin isteği üzerine 1990-1992 yılları arasında İslamm 
uluslararası ilişkiler nazariyesi hakkmda tebliğ ve araştırma sunan ilim adamlarının 
çoğunluğu da bu görüşü seslendirmiştir.61 

58 Safi Louay M., Islam hukukunda savaş ve barış konusunu incelediği makalesinde, 
TalaatGhunaim'in Tlıe Muslim Canceplion of lnteilıational Law . and Tlıe Westerrı 
Approaclı (Netherland 1978) s. 159 ve Ibn Rushd'ün "Ciıapter 01ı Jihad in Bidayalı 
ai-Mujtalıid wa Nilıayalı al-Muqtasıd (Belgıum, Brill 1977) s.24 'e dayanarak ve 
yanlış bir şekilde genelierne yaparak klasik dönem İslam hukukçularının tümünün 
aynı kanaata sahip olduklarını söyler. "Tiıe War and Peace", AJISS., V ll (1988), 
s . 30-31 

59 Goldziher, ei-Aktde ve 'ş-Şeri'a, s. 27, 106, 125; Mc Donald, "Daaru'l-lıarb" md . 
DMI., IX/78; Schacht, Islam Hukukıwa Giriş, s. 139; Khadduri, The . War and 
Peace, s. 45,52,144; Kruse, "Islam Devletler Hukukunun Ortaya Çıkıp", s. 57 , 79; 
Von Vlote n, Araştırmalar, s. 13-14; H itti , Islam Tarihi, 11201-208; kısrne n insaflı 
olmakla beraber Sourdel Dornıoıque, Islam, s. 61 · 

60 Kruse, agm., Ş..57,65 
61 Mesela bkz: ümer Muhammed Abduh, el-Hukuku 'd -devliyye fi'l-lslam, . s. 3; ete. 

Temlml Receb Büyud, el-Alakatü'd-devliyye fi'l-lslam, s. 8; Hayyiit Abdülaziz, 
el-Mu 'ahedatel-Mu'alıedat ve'l-ittifakat, s. 4; Desıikl Muhammed, Usulü 'l
alakati'd-devliyye beyne'I-lslam ve't-teşri'ati ' l - vad'iyye, s . 21-22; Said 
Muhammed Re 'fet, es-Silm ve'l-lıarb ve'l- alakatü'd-devliyye fi'l-lslam, s. 67-73 
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Cumhurun kılıç ayeti sebebiyle mensuhluğuna hükmettiği barış temalı ayetlerle, yine . 
Hz. Peygamber'in (s.a.s.) bazı söz ve fiilierini baz alan bu grup, savaş ayetlerini de zaiuret 
ilkesiyle izah etmişlerdir. Buna göre milletlerarası münasebetlerin tanziminde asıl ve genel 
prensip barıştır; savaş ise arızt ve geçici bir durumdur.62 Buna da iki sebepten dolayı 
başvurulur: Haksızlığı ve zulmü gidermek, fıtneyi yok edip İslam davetini güvence altına 
almak.63 

Savaşa izin veren ilk ayejlerden itibaren bti durum Kur'an tarafından tasrih edilmiştir: 

"Kendileriyle savaşılanlara, zulme uğramış olmalan sebebiyle savaşa izin 
verildi. Şüphesiz Allah, onlara yardım etmeye kadirdir." "Onlar, 'Rabbimiz 
Allah'tır' demelerinden başka bir sebep yokken haksız yere yurtlarından 
çıkarıldılar. Eğer Allah'ın bazı insanlan diğer bazısıyla savunması olmasaydı, 
manastırlar, kiliseler, havralar ve içlerinde Allah'ın ismi çokça anılan mescidler 
yıkılır giderdi. Allah kendine yardım edene elbette yardım eder. Allah kuşkusuz 
kuvvetlidir, galiptir."64 "Size karşı savaş aı:anlarla Allah yolunda savaşın! Aşın 
gitmeyin! Çünkü Allah aşınlan sevmez." 5 "Fitne ortadan kalkıncaya ve din, 
yalnızca Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın! Eğer vazgeçederse artık 
zalimlerden başkasına düşmünlık yoktur."66 · 

Binaenaleyh MaiikJ fakih İbn Cüzey'in (v. 741/1341) ifadesiyle, İslam ülkesinin etrafı 
güvenli bir biçimde korumaya alınmış ve sınırlar tahkim edilmişse savaş, farz olma 
niteliğiiii kaybeder ve nafile hükmünü alır.67 

Bazılarının kılıç ayeti olarak kabul ettiği Tevbe suresinin 36. ayeti de netice itibariyle 
buna işaret eder: 

" ... Müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyor! arsa siz de onlara karşı 
topyekün savaşın .. :·68 

62 Turnagil, Islamijet ve Milletler Hukuku, s. 80; Halliif, es-Siylisetü'ş-Şer'iyye, s. 
84; Mansur, age., s.298, 313; Ebu Zehra, age., s. 47; Seltut Mahmud, el-Islam 
J!kide ve Şerl'a, s. 473; Hamidullah, lslamda Devlet [daresi, s. 259; ZühayH, 
Asliru'l-harb, s. 654;; Daks, el-Alliklitü'd-devliyye fi'l-lslam, s. 51-52; Zerka, el
Medhalü'l-fıkhiyyü'l-Amm, 1150; Özel, age., s. 40; Tabbara, Ruhu'd-dini'l-lslami, 
s. 391; Osman Muhammed Re'fet, el-Hukuk ve '1-vliciblit, s. 189; Şe le bl Ah_pıed, 
el-Alliklitü'd-devliyye fi'l-fikri'I-Islami, s. 25-26; Sult~n. age., s. 1 16;; ümer 
Muhammed A., el-Hukuku'd-devliyye fi'l-lslam, s. 3,6; Guneymi, Klinünü's-seliim 
fi'l-lslam, s. 103; Ebu Leyl, Osasa'l-allikliti'd-devliyye fi'l-Islam, s. 252 vd.; ei
Hüseyni Şehhate, el-Alliklitü 'dcdevliyye, s. 46-47 

63 HalHif, age., s. 80 
64 Hac 22/39-40 
65 Bakara 2/190 
66 Bakara 2/193 
67 İbn Cüzey, el-Kavlinfnü'l-fıkhiyye, s. 97 

illi; ~J ~4J..I ,_;,) .1.<- J_,A!ll ..:....ı... J > ~1 Jl).l ..:..,...> 1~1 

68 Tevbe 9/36 



Ilişkilerin Temel Niteli!!i 1 33 

Ayette görüldüğü gibi topyekün savaşılacak olanlar, müminlere karşı topyekün savaş 
açanlar olarak belirlenmiştir. Şu halde savaşmayanlarla: savaşılmaz.69 Aynı ayeti ele alan 
hanefi hukuk alimi Kemalüddin İbnü'I-Hümam (v. 861/1457) şu mütalaada bulunur: "Bu 
ayet, bize ernredilen savaşın, on larm sebep olduğu ve açuğı savaşın karşılığı olduğunu ifade· 
etmektedir. Keza "Fitne kalmayıncayakadar onlarla savaşın!" ayetide böyledir. Bu demektir 
ki, onlardan müslümanları dinlerinden çevirmeye, onda fitneye düşürmeye yönelik bir 
zorlama, öldürme ve şiddet kullanma gibi fiiler sadır olma:yıncaya kadar savaşın.''70 

Abdullah b. Ömer (v. 73/692), İbn Şübrüme (v. 1441761), Muktil b. Süleyman (v. 
-1501767), At b. Ebi Rab1lh (v. 1141732), Amr b. Dinar (v. 1261743) ve Süfyan es-Sevn (v. 
1611778) gibi ilk imamlarla Hattabi (v. 388/998) gibi bazı klasik dönem hadis şarihlerinin 
de savaşın farz değil tatavvu hükmünü taşıdığı ve dolayısıyla harbin savunmaya yönelik 
olduğu şeklinde kanaat taşıdıkları nakledilmiştir.7 1 

Diğer taraftan savaş, insanları öldürmeyi, binaları yakıp yıkmayı beraberinde getirdiği 
için İslam düşüncesine göre bizatihi (başlıbaşına) güzel bir şey değildir. Barış içinde 
yaşamak mümkün olduğu müddetçe savaş tercih edilmez. Savaş, hedef değil vesiledir.72 

Müslümanları ve İslam tebliğini tecavüzden korumak maksadıyla meşru kılındığıııdan, 
insanların diğer hakları yamnda özellikle inanç hürriyetini koruması yönüyle hasen (güzel) 
vasfını kazanmıştır. Bu yüzdendir ki "Cilıad, bizatilıi hasen değil, aksine liğayrilıi lıasen bir 
vecibedir" denmiştir.73 :t 

Üstelik meşru bir savaşta kadınların, çocukların, ihtiyarların, din adamlarınm, kötürüm 
ve körlerin, savaşa katılınayıp kendi işleriyle uğraşan işçi, çiftçi ve tüccarların 
öldürülmemesi hükmü de74 savaşın esas sebebinin küfür değil düşmanlık olduğunu 
göstermektedir _75 · · 

Bu düşüncede olanlara göre, önceki balıiste zikredilen savaşı amir ayetler mutlakur ve 
esasen meşru sebeplere dayanarak ilan edilmiş bir savaş sırasındaki durumlarla ilgilidir. Bu 

69 Ebu Leyl, age., s. 257 
70 lbnü'I-Hümam, age., V/437 
71 Ebu Zehra. age., s. 52; Ermenazi, eş-Şer' u 'd-devll, s. 74; Ebu lyd, el-Alliklita'l

lıliriciyye, s. 280; Siibı1ni M.A1i, Ravlii'u'l-beylin tefsir liyliti'l-alıklim, 1/233; 
Şelebi S.A .• "et-Tevcilıa'l-lslam'i li'l-kliniini'd-devl'i". s. 209 (dn: 24. dipnot); Ebu 
Süleyman, lslamw Uluslararası Ilişkiler Kuramı, s. 24, 37; Zühayli, age., s. 86-87 

72 lbn Abdisselanı. Kavliida'l-alıklim, s. 44) J.ll-_,JI'-"'-"""J~Jt..:ıJ..__;,;ıj~_r...ı • .r:l>'+!-1 
Dıhlevi, Huccetulllilıi'l-bliliğa, 1129 

73 Kiisani, age., Vll/100; Ermeniizi, age., s. 75; Bilmen, age., 111/380; Şjbey, 
"Cilıad" md., l.A., 111/169; Turnagil, age., s. 148; Zühayli, age., s. 145: üzel, 
age., s . 48; Daks, age., s. 628 -

74 Yahya b. Ade m, ei-Harlic, s. 49-50: Ma verdi, ei-Aiıklimu's-sultliniyye, s. 51; lbn 
Rüşd, Bidliyeıa '1-mactelıid, 1/311; H:!lebi, Malteka'l"eblıur, 1/358; Ahmed 
Brıgadier Gulzar, "Concept of War in Islam", International lslanıic Conference, I, 
(I 970), s. 49 

75 Haii:H, es-Siyliseta 'ş-Şer'iyye, s. 81 
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mealdeki ayetler, harp halinin devam . etmekte olduğuna, mürninler ıçın emniyeti n 
sağlandığma ve savaşa yol açan unsurlarm tamamen ortadan kaldırıldığına emin olunca ya 
kadar savaşın sürdürülmesine işaret etmektedir.76 Bir diğer ifadeyle kıta! ayetleri nihai 
değerlendirmede şu iki hedefi temine matuftur: 

a) haksızlığı ve geniş anlamıyla zulmü gidermek, 
b) fitneye son vererek İslam davetini güvence altına almak.77 

"Ey İnananlar! İnkarcılardan size yakın olanlarla sava§ın!"78 

ayeti ise sadece bir askeri taktiği belirlemektedir ki, tecavüze uğradıkları zaman önce 
kendilerine yalçın tehlikeyi hertaraf etmeyi önermektedir.79 

"Haram aylar çıkınca müşrikleri nerede bulursanız öldürün! Onlan 
yakalayın, hapsedin ve her gözetierne yerinde oturup onları bekleyin!...''80 

ayetine gelince, bu ayetteki emir kipleri vücub değil ibaha ifade eder. Çünkü usul-i fıkıh 
kurallarından birine göre "emir başka bir hükme delalet edecek bir karine olmadıkça vücub 
ifade eder.''81 Mezkur ayet~i kerimeden de şu iki karineden dolayı vücub değil, ibahahükmü 
çtkarılınaktadır: 

a) Ayetin devarnında ı-"J.r-=>-'J, !'""J.i.>J buyuruluyor ki, bu esir almak demektir. Esirler 

de fidye vb. yollarla serbest bırakılabilir. Ayeti eğer vüqıba hamledecek olursak esir almak 
caiz olmazdı, .o z.aman da Allah'ın kelarnında çelişki varmış gibi olurdu. 

b) "Eger. qrtak koşanlardan birisi eman dileyip yanına gelmek isterse, onu yanına al ki, 
Allah'ın söı,lüıü işitsin. Sonra onu güven içinde bulunacagı bir yere ıılaştır .. .''82 mealindeki 
eman ayetide ilk ayette kastedilenin ibaha olduğunu ortaya koymaktadır.83 

Sonra kılıç ayeti, öncesine ve delaletine bakılırsa görülecektir .ki, anlaşmayı bozan 
müşrikler hakkındadır. Bu ayetin hükmünü bütün gayri müslimlere teşmil etmek bu siyak
sibak ve delaletle uyuşmaz. Onlarla topluca savaşmayı funi.r ayet ise müıninleri, müşriklere 

76 Mansur, eş-Şerl'ata'l-lslamiyye ve'l-kiinfirıa'd-devliyya'l-iinım, s. 265; Özel, 
. age., s. 47; Hayyat, "el-Mu 'ii/ıediit ve '1-ittifiikiit", s. 596,7; Zühayll, el-Aliikiiıa 'd
devliyye, s. 96; Safi, "War and Peace in Islam", s. 33-34; Nevavi, age., s. 107; 
Şelebi S., "et-Tevcilıü'l-fslamlli'l-kiinılni'd-devll", s. 218 

77 Sultan, A/ıkiimu '1-kiinılni'd-devll fi'ş-Şeri'ati'l-fslamiyye, s. 113 
78 Tevbe 91123 .. . . . 
79 Mansur, age., s. 265; D aks, el-Aiiikiiıa 'd-devliyyeage:, s , 638 
80 Tevbe 9/5; Benzer rnealde bir başka ayet çin bkz: Bakara 2/191 
81 el-Basri Ebu'I-Hüseyn, el-Mu'temed, If50 vd.; Serahsi, Usul, I/14 vd.; İbn Hazrn, 

el-I/ıklim fi UsiUi'l-a/ıkiim, I/275 vd.; Arnidi, elcflıkiim fi usfili'l-a/ıkiinı, I/367 vd.; 
lbn Kudarne, Ravdatü'n-rıiidır, s. 98-99 

82 Tevbe 9/6 · 
83 Mevlevi Faysal, ei-Osasü'ş.Şer'iyye li'l-aliikiit beyne'l-müslinıln ve ğayri'l

müslimln , s. 38-39 
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karşı birhedefe doğru kuvvetlerini birleştirmeye yani tek cephe olınaya davet etmektedir.84 

Zira aynı surenin 122. ayeti toplumun bütün fertlerinin topluca savaşa katılmamasını, 
geride bir alimler grubunun kalmasını ernretmektedir. 85 

Belli mükellefiyetieri yerine getirmedikleri takdirde Ehli kitab ile savaşmayı emreden 
cizye ayetine gelince; "Kendilerine kitab verilenlerden Allah'a ve ahiret ganane inanmayan, 
Allalı'ın ve Rasulanan haram kıldığını haram saymayan ve hak dinini din olarak kabul 
etmeyen kimseler/e, kaça/erek elleriyle cizye verecekleri zamana kadar savaşın!" 86 

anlamındaki bu ayet, Tebük Savaşı öncesinde yaşanan tarihi ve hissi ortarnla ilgili olup, 
müslümanları Rumlarla yapılacak savaşa teşvik amacı gütmektedir.87 Bir başka yorumla 
cizye ayetinde zikredilen savaş, vacibliği değil meşruluğu göstermektedir.88 

ilişkilerin esasını savaşa bağlayanların delil olarak ileri sürdükl.eri " ... Fitne 
kalmayıncaya kadar onlarla savaşın!. .. "89 ayetinde anılan ve savaşın sebebi kendisine 
bağlanan "fitne", şirk ve inkar değil, müslümanların baskı altında tutulması ve irtidada 
zorlanmasıdır. "Fitne"nin bu anlama geldiğini Kur'an'ın başka ayetleri göstermektedir. 
Şöyle ki, "Sonra Rabbin şunların, şu işkenceye uğratıldıkt(JTL sonra göç eden, sonra savaşan 
ve sabredenlerin yanındadır .. .'•90 "Inanmış erkek ve kadınlara işkence edip sonra tevbe 
etmeyenler, işte onlar için cehennem azabı vardır ... "91 Öyleyse normal hal, küfür oldukça 
savaşın olacağı değil, dini baskı ve işkence olmadıkça barışın esas olacağıdır .92 

~ 
Aynı amaçla sevkedilen "Ey Peygamber! kafir ve manafiklarla cihad et, onlara serı 

davran!..."93 ayeti ise askeri cihadı değil korkutma ve caydırma cihadını vurgulamaktadır. 
Aksi halde Hz. Peygamber, münafıklarla hiç duraksamaksızın harbeder ve onların kökünü 
kazırdı. Halbuki o, hiç de böyle davranmarnıştır.94 · 

Kısaca ifade etmek gerekirse, savaş ayetleri, müşriklerin ya anlaşmayı bozdukları veya 
din aleyhine fitne çıkardıkları yani din hürriyetine engel olup müslümanlara saldırdıkları 
takdirde değerlendirilecektir.95 Fakat eski fukaha, zamanlarının galibiyetlerle dolu 

84 Ebu Zehra, age., s .• 90; Hasen M.Ali, el-AUikata'd-devliyye fi'l-Kur'ani'l-Kerim 
ve's-Sanne, s. 102; Guneyml, Kanuna's-selamfi'l-lslam, s. 49; Daks, age., s. 18-
ıo; Ebu Leyl, age., s. 253 

85 Guneymi, age., s·. 49 
86 Te vb e 9129 
87 Daks, age., s. 265, 290 
88 Mevlevl, age., s. 40 
89 Bakara 2/193; Enfiil 8/39 

90 N ahi 16/1 1 O IJ.r--"J IJ..u.L,- ~ I_,_:.:.H• ..1..< .;r IJ.r.-Lo .;r..ill.! .. Lu .:ıl~ 

91 B ur ı1 c 8 5/1 O !'"'+"" yil&- r-tli l_y._p. r-l ~ ... :.A: .. _;11J ~ _;lll_p.i .;r..UI .:ıl 

92 Ebu Leyl, age., s. 252 
93 Tevbe 9/73 
94 Guneyml, age., s. 50-51 . 
95 Saka Şevki,"Kur'an'a Göre Inanç Harriyeti", Diyanet llmi Dergi, XXVIIII (1992), 

s. 130 



36 1 Ahmet YAMAN 

ortamından etkilenerek bütün bu ayetleri fiili ve hücuma dayalı savaş anlamında 
yorumlamışlardır.96 Oysa ayetleri bütün olarak değerlendirmernekten kaynaklanan böyle bir 
anlayışın Kur' ani bir temeli yoktur.97 

Üstelik Yüce Allah şöyle buyunir: 

"Allah. sizinle din uğrundasavaşınayan ve sizi yurtlarırıızdan 
çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve adil diıvraııınanızı yasaklamaz . .''98 , "_. .. Ancak 
kendileriyle aranızda anlaşma bulunan bir topluma sığınanlar; ne . siziiıle ne de . 
kendi toplumlarıyla savaşmaktan yürekleri sıkılarak size gelenler müstesna. 
Allah dileseydi onları başınıza bela ederdi de sizinle savaşırlardı. Artık onlar sizi 
bırakıp bir tarafa çekilir de sizinle savaşmazlar ve barı~ içinde yaşamak isterlerse, 
Allah size onlara saldırmak için bir yol vermemiştir." 9, "Eel iman edenler! Hep 
birden barışa girin. Sakın şeytaıun peşinden gitmeyin!'' ı O , "Eğer onlar barışa 
yanaşıriarsa sen de ona y~naş ve Allah'a tevekkül et !''ıoı 

Şa'rfuıl (v. 973/1565) bu son ayeti ele alarak "barış savaşa tercih edilmiştir" yorumunu 
yapar.ıoı 

Bütün bunların. yanında Allah Rasulü'nün (s.a.s.) şu SÖZ ve fıillerl de bu noktayı teyid 
eder mahiyettedir: · ·· · · · · · · 

"Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin; Allah'tan afiyet dileyin! Fakat 
onlarla karşıla~tığınız zaman da sabredin ve bilin ki, Cennet kılıçların gölgesi 
altındadır.'' ı 0 "Muhak1cak Jp, Allah beni bütün insanlığa bir rahmet olarak 
göndermiştir. Siz de tebliğ görevini benim adıma yerine getirin ki Allah da size 
merhamet etsin." ı 04 "Müjdeleyin nefret ettirmeyin; kolaylaştırıh 
zorlaştırmayın!" ı 05 

HZ. Peygainber (s.a.s.) Bedir Savaşı öncesinde Hz. Ömer' i (r.a.) müşriklere göndererek . 
sulh teklifinde bulunmuş, fakat Mekkeli inüşrikler bunu kabul etinemişti. 106 Yiıie Hz. 
Peygamber (s.a.s.), müşriklerin umre 'izni vermemesi ve Halid b. Velid (v. 21/642) ile 
İlerime b. Ebi Cehil (v. 13/634) kamutasında büyük bir ordu hazırlaması üzerine şöyle 
buyurmuştu: "Yazık şu Kureyşe ki, savaş kendilerini yiyip bitirdi. Benimle diğer arapların 

96 Zehra, age., s. 78-79; Maosur, age., s. 239; Zühayli, Asaru'l-/ıarb, s. 130-13ı; 
Nevil.vi, age., s. ı os; Şelebi S., "agm", s. 223; Sultan, age., s. ı58; Ebu Süleyman, 
age ., s. 42-43; Safi, "agm"., s. 38, 52 

97 Arnold S. T., The Preaclıing of Islam, s. 352 'den naklen Guoeymi, age., s. 49 
98 Mümtehıne 60/8 
99 Nisii 4/90 
ıoo Bakara 21208 
ıoı Eofil.l 8/6 ı 
102 Şa'riini, el-Mizatıü'l-kübra, Il/1 76 . 
103 Buhiiri, "Cilıad", ı 12; Müslim, "Cilıad" , 20; Ebu Dil.vüd, "Cilıad", 89; Tirmizi, 

"De'avat", 84; lbn Mace, "Du 'a" , 5; Ahmed b. Hanbel Müsned, age ., 1/4, 1 ı 
104 Keııiini, et-Teratibu'l-idariyye, 11266 
ıos Buhiiri, "Cihad", 164; "Megazi", 60; Müslim, "Cihad", 7ı; Ebu Diivüd, "Edeb", 17 
ı06 Belil.züri, Etısab, l/292'den naklen Kapar M.Aii, Hz. Muhammed'in Müşriklerle 

Münasebeti, s. ı61 
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arasına girmese ne olur sanki? Şayet onlar bana UstUn gelirse, zaten istedikleri bu. 
Ama Allalı beni onlara galip getirirse hep birlikte Islam girerler. GUçlU 
olsalar bile daha nereye kadar böyle savaşıp duracak lar. "107 

Bunlar yanında "Ben kıyamet öncesinde kılıçla gijnderildim ... " 108 hadisi, son 
Peygamberin risaletinde savaşın nıe§ru olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca "Allah'tan başka 
ilah yoktur ve Muhammed O'!lun elçisidir deyinceye kadar insanlarla savaşmakla 
emrolundum" 109 hadisindeki "insanlar" sözüyle, icma ile sabittir ki, Arap müşrikleri 
kastedilmiştir. 1 10 Veya bir başka izahla, funm hükmünde olan bu hadis, cizye ayeti ve silm 
ayetiyle1 11 tahsis edilmiştir.l12 

Ebu Zelıra'nın yorumuna göre, bir ülkenin dilru'l-harb sayılması için özellikle Ebu 
Hanife tarafmdan öne sürülen üç §artııı gerçekleşmesi görüşü, aslında satır arasında 

ilişkilerin esasının da barış olduğunu göstermektedir;11 3 Çünkü müslümanların sahip 
olduğu emauın zevali ile açıkçalfiilen v~ya sınır komşı.i.luğu sebebiyle tahminen düşmanlık 
ortaya çıkmadıkça birü.lke dilru'l-harb sayılamıyordu. Bir önceki babiste görüşlerine 
değindiğimiz Mısırlı devletler hukukçusu Tal'at Öuneymi bu noktada biraz farklı bir 
yaklaşımla, kurucu sosyal unsuru ehli kitab olan devletlerle ilişkilerin barış esasına 
dayandığını iddia etmiştir, 1 14 ~.Muhammed Hayr Heykel de el-Cilıad ve'Hıtalfi's-siyaseti'ş
Şer'iyye isimli hacimli tezi nde_ konuyu detaylandırarak şu aşamalarda ele almışur: 

a) İslam daveti keııdlİerine ulaşmamış , olan devletlerle ilişkilerin esası barıştır. Zira 
Allah Rasulü, kendisine tebliğ yapılmamış bir kimse ile savaşmayı yasaklaınıştır. 

b) Kendilerine İslam anlatılmış olduğu halde bunu reddedenlerle ilişkilerin esası 
savaştır. Çizye ayetidiyede bilinen Tevbe Suresinin 29. ayeti bunu amirdir. 

c) Kendileriyle anlaşma imzalanmış ülkelerle ilişkilerin esası da barıştır. " ... Fakat 
onlar dinde yardım isterlerse yardım etmeniz gerekir. Yalnız aranızda anlaşnıa bulunan bir 
topluma karşı olnıaz ... " mealindeki Enial Suresinin 72. ayeti buna işaret etmektedir. 

d) Arada bir anlaşma olduğu halde bunu çiğneyerek düşmanlık yapanlar ile olan 
ilişkiler de savaş esasına istinad eder." .. .Kim size saldırırsa, onun size saldırdıgı kadar siz de 

107 lbnü'l-Esir. el-Kamil fi't-tarllı. 11187; lbn Kesir, el-Bidaye ve'n-ııifıaye, IV/165; 
a.mlf., es-Siratü'u-Nebeviyye, III/313 

108 Müsned Ahmed b. Hanbel. age., JI/50 , 96 ~l.ı;;UILŞ-4~~ 

109 Buhari, "lman", 17; "Sa/at", 28; Müslim, "lman", 32; Ebu Daviid, "Cilıad", 95 
110 ljamidullah, age., s. 77; Osman Fethi, el-Fikru'l-kaııiiııl el-Islami, s . 261; Zühayli, 

Asiiru'l-lıarb , s. 120-121; Ebu Süleyman, age., s. 60; Erdoğan M., . Islam 
Hukukuuda Alıkamın Değişmesi, s. 50; N eva vi, el-Aliikatü 'd-devliyye ve 'n
uuzumu'l-kadaiyye, s. 105; Mansur, eş-Şerl'atü '1-lslamiyye ve 'l- kaııiinü 'd
devliyyü'l-iimm, s. 266; Mevlevi, el-Usiisü'ş-Şer'iyye li'l-aliikiit beyııe'l-müslimlu 
ve ğayri'l-müslimlıı, s. 49 

lll Tevbe 9/27; Enfal 8/61 
112 Şelebi S., "et-Tevcifıü'l-lslaml li'l-kiiııiiui'd-devlf", s. 218 
113 ~;}bu Zehra, age., s. 54 
ll4 Guneymi, age., s. 361-362 
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ona saldmn .. .''115 emrini veren ayet ile Hz.Peygamber'in Hudeybiye Banş Anlaşmasını 
ihlal eden Mekke müşriklerine karşı tekrar savaş halini alması bunu göstermektedir.116 

Netice itibariyle denebilir ki, bu görüşte olanlara göre savaş, islama ve müslümanlara 
yönelen tecavüzlere karşı koymak için zaruret addedilerek meşru sayılmıştır. Zaruretler de 
kendi miktarlarınca takdir olunacağına göre, zamret sınırı aşılmaz. Dolayısıyla 

müslümanların diğer devletlerle ilişkilerinin savaş esasına dayandığını söylemek zamret 
ilkesinin mantığına ters düşer.ll7 

C. Değerlendirme 

Her iki tarafın görüş ve delillerini kısaca söz konusu ettikten sonra 118 burada bu görüş 
ve delilleri değerlendirip bir neticeye varmak istiyoruz. 

Bir kere hemen ifade edelim ki biz, ne ilişkilerin temeli savaştır veya ne de barıştır 
görüşlerine katılıyoruz. Zira ilişkilerin temelini savaş kabul etmek, kendi üzerine rahmeti 
mecburi kılan Allah Te'ala'yı 119 ve O'nun tüm evrene rahmet olc:irak gönderdiği bir 
Peygamberi ve mesajınıl 20 kendilerinden ürkülen unsurlar haline getirir. Bu ayrıca, 
Sünnetullah'ın gereği olarak yeryüzünde İslamdan başka değişik din ve inançlara gönül 
veren kimselerin daima bulunacağı gerçeğini 121 de hesaba katmamak olur. Temeli baştan 
barış olarak kabul etmek ise şirke ve zulme müdahale etmemek, İslamın mesajını kitlelere 
ulaşormak için her yolu denememek gibi bir netice doğurur. Oysa kendi kabuğunda pasif 
bir barış gönüllüsü tavrı yerine bu uğurda gerekirse savaşa bile hazır olmak gerekmektedir. 

Diğer tarftan her iki anlayış da bugünün müslümanları için pek bir anlam ifade 
etmemektedir. Ahmed Ebu Süleyman'ııı da dediği gibi esası sıcak ve sürekli savaş 
anlamında cihada bağlamak günümüzün fikri, siyasi ve teknolojik yönlerden geri kalmış 

115 Bakara 21194 
116 Heykel M., el-C:ilıfid ve 'l-kıtfil fi's-siyfiseti'ş-Şer'iyye, l/826-827 
117 Rıza M. Reşid, el-Valıyü'l-Mulıammedf, s. 271; Şeltut M., el-Islam Akfde ve 

Şerf'a, s. 474; Ebu Zehra, age., s. ll, 47; Mansur, age., 313; Neviivf, age., s. 56-
~7, 88; Sultan, Alıkfimu'l-kfinuni'd-devlf fi'ş-Şeri'ati'l-lslamiyye, s. 159, 160; 
Guneymf, age., s. 44; Affff M.S., el-Islam ve'l-mMu'fi/ıedfitü'd-devliyye, s. 55 
Şelebf A., el-Aliikiitü'd-devliyye, s. 25; Şelebf S., "agm", s. 187, 233; J?.aks, age., 
s. 51; Berake A., el-Islam ve'l-müsiiviit, s. 89; Z;ijhaylf, age., s. 24Ş,; üzel, age., 
s. 41; Safi, "agm"., s. 41-42; Muhammed Gazziilf, Ahmed ümer Haşim, 
Muhammed Seyyid Tantiivf ve Seyyid Rızk et-Tavli gibi günümüzün önde gelen 
isimlerinin düşünceleri de bu yöndediJ. Bkz: eş-Şinviinf Ahmed, "es-Selam fi'l
lslanı keyfe nüazzizülı ve na/ımf/ı", el-Aiemu'1-lslamf, sy:l445 (1416/1996), s. 3 

118 Ayrıca bkz: Butf S.Ramadan, ei-Ci/ıad keyfe nef/ıenıu/ı ve keyfe nümiirisü/ı, s. 94-
107; Hayyiit, "el-Mu'ii/ıediit ve '1-ittifiikiit", s. 56-63 

119 En'am 6112, 54 L..,..)l........üc};~;~ 

120 Enbiyiia 211107 
121 Milide 5/48; Hud 111118; Yunus 10/99; 

~ _;.. 1_,.; ~ ..?" U'l:.JI ,_?:; ..:...ıli i ~ ~ ..]> J ~i ı} .:r .:r ~ .!1.; \;} J 
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müslüman toplumların durumuyla örtüşmemektedir. Aynı şekilde, esası barış, müsamaha 
ve savunmaya bağlayan yaklaşım ise siyasi, sosyal ve ekonomik özgürlük peşinde olan 
müslüman dünyasının psikolojik altyapı ve idealierine ilgisiz kalmaktadır.1 22 

Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in (s.a.s.) Sünneti kendi bütünlüğü içinde ele 
alınmaz, parça parça ayet ve hadisiere tutunup bunlar diğerleriyle beraber düşünülmezse 
sağlıklı neticelere varmak mümkün olmaz. Nesh ameliyesinin çerçevesini alabildiğine 
genişletmek de bu olumsuz neticeye ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Görebildiğimiz kadarıyla 
her iki grup da nassların bir kısmına tutunup diğerlerini tevil ve nesh mantığıyla 
değerlendirmişlerdir. 

Bize göre ilişkilerin temeli davet ve tebliğ esası dır. Tek kelimeyle ifade. edecek olursak, 
İslam devletinin uluslararası ilişkilerdeki temel tavrı geniş anlamda "cihad" kavramıyla 
özetlenebilir. 

İslamın mesajı umum ve evrenseldir: 

"Biz seni bütün iı1sanlanı ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; · 
fakat insaniann çoğu bunu bilmezler.'' 123", "De ki, ey insanlar! Gerçekten ben 
sizin hepinize göklerin ve yerin salıibi Allah'ın elçisiyim ... "124 

Bir mesajın evrensel ~lması onun tebliğ ve neşrini gerektirir. Tebliğin metodu da yine 
Kur'an tarafından belirlenmiştir. Pek çok ayet-ikerime yanında şu ayet bu koimda en temel 
yaklaşımı göstermektedir: "Sen Rabbininyoluna lıikmetle, guzel öğUtle çağır ve onlarla en 
gUzel şekilde mUcadele et! ... "125 İşte bu noktadan sonra, İslam devletinin tabiatı icabı 
yapmakla yükümlü olduğu bu davet ve tebliğe karşı diğer devletlerin koyduğu tavrın 
keyfiyeti, ilişkilerin dostane veya hasmane bir üslupta devam etmesini belirleyecektir. 

İslamın tebliğini gerçekleştirmek; bu mesajın insanlara ulaşmasını önleyen engelleri 
hertaraf etmek, din ve vicdan hürriyeti üzerindeki baskıları gidermek ve insanlığı bir takım 
hurafe ve dogmalardan arındırmakla olur.126 Bu yüzden, tarihi bir vakıa olarak daha İslam 
dininin doğmaya başladığı andan itibaren, başta Hz. Peygamber (s.a.s.) olmak üzere İslam 
davetçilerinin önüne engeller çıkmış, bu engellerin aşılması için de belli bir merhaleden 
sonra savaş kaçınılmaz olmuştu. 127 Yoksa J. Schacht, I. Goldziher, Mc. Donald, A. Abel, 

122 Ebu Süleyman, Islamlll Uluslararası Ilişkiler Kuramı, s. 103 
123 Sebe' 34128 
124 A'riif 7/158 
125 Nahl 161125 
126 Fazlur Rahman, "Islam ve Siyasi Hareket", s . 201; Ebu Iyd, el-Alakalil ' l

/ıariciyye fi devleti'l-/ıılafe, s. 277; Ayyad Cemal, Nuzumu'l-lıarb fi'l-lslam, s. 10 
127 Savaş aşamasına nasıl gelindiği, savaş ayetlerinin ne zaman indiği konusunda 

bkz: Şilfii, Alıkamu'l-Kur'an, II/9-11; Cassas, Alıkamu'l-Kur'an, 1/319-328; 
lbnü'I-Arabi, Alıkamu'l-Kur'an, 1/101-110 302; lbn Teymiyye, es-Siyasetü'ş
Şer'iyye, s. 59-60; a.mlf., el-Mecnıfi'ufetava, X/229-232, 504; XV/174; XII/329-
350; Süyuti, el-Havi li'l-fetavi, 1/245-246; Heykel, age , 1/371 vd . ; Mevlevi, age., 
s., 27; lvad Bekr Zeki, "el-Kıtal:Meşru'iyyeten ve adaben fi'l - lslam ve'/-
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H. Kruse, M. Khadduri, V. Vloteıı, M. Watt ve diğer bjr ,çok müsteşrikin dediğiniıı 1 28 

aksine gayri müslimlerle ilişkilerin temelini işin başında savaş hukuku teşkil etmemiŞtir. 

Bir sosyal sistem, şiddet ve savaş ortamından ziyade rahmet ve barış vasatında 
vicdaniara nüfuz edebilir. 

"O vakit Allalı'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen 
kaba yürekli ve katı kalpli olsaydın, lıiç şüphesiz etrafuıdan dağılır giderlerdi. Şu 
halde onları affet. bağışlanmaları için dua ett..:•l29 "İyilik ve fenalık bir değildir. 
Seiı fenalığı en güzel şekilde sav! Bir de bakarsın ki, seninle aranda düşmünlık 
bulunan kimse çok sıcak bir dost lı aline geli vermiş." 130 

Her nekadar M. Watt aykırı beyanlarda bulunuyorsa dal31 Arnold'un ifadesiyle, 
Muhammed'in başkent Medine'de emrinin dışına çıkmayan büyük bir orduya sahip olduktan 
sonra müşrikleri dine davetten vazgeçtiğini ve İslarrun esaslarını tebliğ görevini bir tarafa 
bıraktığını sanmak doğru değildir. 1 32 Zaten hicretten sonra hazırlanan ve tarihe devlet 
teşkilatlanmasıyla ilgili ilk yazılı belge özelliği ile geçen Medine Sahifesi'nin 20. 
maddesinde, Hz. Peygamber'i yurdundan çıkardığı ve müslümanlara baştan beri 
düşmanlığını gösterdiği için sadece Mekkeli Kureyş ile savaş halinin bulunduğu tasrih 
edilmişti . Ayrıca 40. maddeele de yapılacak bir bariş anlaşmasına katılınaktan bahsedilmişti. 
Bu demektir ki, uluslararası ilişkilerde davete bağlı bir barış durumu hakimdir. 

Bunun . için Allah Rasulü (s.a.s.) Medine'de bir taraftan devlet teşkilatianmasını 
tamamlarken diğer taraftan etraftaki kabilelerle tarafsızlık ve saldırmazlık anlaşınaları 
yapmak üzere harekete geçmiştir.l33 Fakat kısa bir. süre sonra ilahi mesajın insanlık tarihi 
boyunca . önüne çıkan engeller İslamın da önüne çıkmış hatta Muhammed Abduh'un 
deyimiyle "hakk, tarihte hiç bir zaman görmediği nisbette batıldan düşmanlık görmüş" 134 

ve bunların ortadan kaldırılması gerekınişti. Mekkelilerin, önce Medineli müslüman Ensara 
yazdıkları ve başta İslam Peygamberi olmak üzere Mekkeli müslümanları korumamaları, 
aksi halde saldınya geçecekleri tehdidini savuran mektupları ile Ensardaıı aldıkları olumsuz 
cevap üzerine Abdullah b. Übey ve yandaşlarına yazdıkları şu mektubu bura~a 

ye lıfiudiyye ve 'ıı-uasriiaııiyye ", Ha vliyyetü külliyyeti'ş-Şeri'a ve 'd -diriisii ti 'l
lslamiyye (Katar), sy.: 9 (1412/1991), s . 247-256 

128 "The dar al- Islam was always in theory at war with the dar al-harb". Khadduri, 
age ., s. 53. 64, 202; Schacht, ag e. , · s. 139; Brockeliııann, Islam Ulusları ve 
Devletleri Tarihi, s . 18,19; Kruse, agm., s. 57; Mc . Donald, "Daru'l-harb" md., 
QMI.. IX/78; V. Vloten, ag_e., s. 13, 16; Watt, age .. s. 15 

129 Alü 1 nıriin 31159 
130 Fussılet 41134 
131 W atı, M11hammad The Prophet aud The Stalesmau, s. 105 
132 Arnold , ed-Da've ile'l-lslam, s. 54'ten naklen Salih S., age., s . 388 
133 İbn Hi~iim, es - es-Siratü'11-Nebe viyye, l- Il/591 vd.241, 249; lbn Sa'd, el

Tabakiilü'l-kübrii, 1118 vd.; Hamidullah, Mecmtı'alü'l-vel-Vesiiik, No: 140-145; 
159-162; Sönmez Abidin, Raslllullalı'w Diplomatik Mii11asebetleri, s. 257 vd.; 
Terzi Mustafa Z., Hz. Peygamber ve Hulefai Rafidiıı Döııemi11de Askerı Tefkilaı, 
s. 13; Kapar,_ age., s. 208; Polat Selahaddin, "Hz. Peygamber'iıı Diplomatik 
Taktikleri", EUİFD . , sy: 5 (1988), s. 1 18 ; · 

134 Abduh M .. Tevlıid Risalesi, s. 213 
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hatırlamahyız: "Hemşehrimize bir sığınma hakkı tanımış durumdasınız. Vallahi, şayet 
onunla çatışmazsanız veya onu ülkenizden çıkarıp atmazsanız savaşan erkeklerinizi 
öldürmek, kadııılarınızı da kendimize almak üzere topyekün üzerinize yürüyeceğiz!'' 135 

Hz. Peygamber'in Hudeybiye'de iken buyurduğu şu ifadeler ne kadar rnanidardır: 

"Yazık şu Kureyşe ki kendilerini savaş yiyip bitirdi. Benimle diğer 
Arapların arasına girmese ne olur sanki? Eğer bana üstün gelirlerse zaten 
istedikleri bu: ama eğer Allalı beni onlara üstün getirirse hepsi birlikte İsiama 
boyun eğerler. Güçlü olsalpr bile daha nereye kadar böyle savaşıp duracaklar?"136 

Açıkça anlaşılınaktadır ki, İslam davetinin insaiılara ulaşmasının önünde herhangi bir 
engel olrnaymca, Hz. Peygamber'in "Ben rahmet peygamberiyim, ben savaş 

peygamberiyim" 131 hadisinin ilk kısmı, böyle engeller zuhur ettiğinde ise ikinci kısmı esas 
olacaktır. Şafii doktrini içinde önemli bir yeri olan Şirlblıı'nin (v. 977/1570) de ifade ettiği 
gibi, kafirlerle savaş esas maksat değildir. Öyle ki, savaş yapmaksızın tebliğ görevini 
yerine getirip delilleri serdederek hidayet yolunda netice alınıyorsa bu, fiili savaştan çok 
daha muteberdir. 138 İşte bundan dolayı, savaş hali zuhur etse bile, fiilen sıcak çatışmaya 
girmeden önce karşı tarafa iki seçenek sunularak neticenin savaşa varmaması istenir: 1) 
Müslüman olmak, 2) Kendi dinlerinde kalıp selamet içinde yaşamak için cizye vermek 
suretiyle İsianun hükürrıraıılığını tam mak. 139 Bu seçenekleri sunmadan doğrudan savaş ilan 
edilir ve savaşılırsa günahkar olunur. 140 
. . ~ 

Kur'an-ı Kerim'in zahiri itibariyle "Ya İslam, ya ölüm, ya da İslam ülkesini terketme!" 
manasma gelebilecek ayetleri bu bütün içinde düşünüldüğünde, dine davet ve tebliğin 
engellenmesi neticesinde gündeme gelecektir. Zaten İslam hukukunda benimsenen bir genel 
ilke gereği, insanoğlunun kanını akıtmak aslen yasaktır. 141 Ebu Ubeyd'in kanaatine göre bu 
mealdeki ayetlerin bir kısmı, dönemin Arap müşriklerine özeldir; dolayısıyla onlardaıı cizye 
bile alınmaz. 142 

Burada şuna da bu vesileyle kısaca işaret edelim ki, günümüz siyaset ve hukuk 
Jiteratüründe devlete taııınaıı fonksiyonlar olarak teşri' (yasama), icra (yürütme) ve kaza 

135 Hanıidullah, Islam Peygamberi . 11218; (Ebu Diivıid, 19/23) 
136 lbnü' 1- Esir, el- Kilmil fi'ı-tilrllı, 11/87 ; İbn Kesir, el-D idiiye ve 'ıı-ııi/ıilyeel-Bidaye 

ve'ıı-nihaye, IV/165; a.mlf., es-Sfratii'tı-Nebeviyye, 111/313. Benzer bazı ifadeler 
için bkz: Ebu Yusuf, age. , s. 227, (te rcT.T., s. 313-314) 

137 Mealen bkz : Ahmed b. Hanbel , Müsııed, IV/395, 404, 407; V/405 
138 Şirbini, Muğni'l-mulıtilc, IV/410 
139 Buhiirl, "Cilıad", 102; "Meğilzf". 38; Müslim, "Siyer", 2,12; Ebu Diivı1d, "Cilıad", 

82 
140 Kuhistiiııi, Cilmi'u'r-rumfiz, IV/557 

141 Ma vsıli, e 1-i/ıtiya r, V /28 L)-1 Lo.ıJI.} J-~1 .:ıl; 1 b n Re ce b, e 1- Ka va id , s. 33 8 
142 Ebu Ubeyd, el-Emvill, s. 34 (no: i5).43 Ebu Ubeyd'in ei-Hasen kanalıyla rivayet 

ettiği şu haber de kendisini desteklemektedir: "Rasulullalı (s .a .s.) Araplarla 
miislümatı olmak üzere, e/ıl-i kitabla da ciz.ye vermeyi kabul edinceye kadar 
savaşılmasmı emrelli" s. 30 (no: 62) 
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(yargı) işlevlerini görmekteyiz. İslam hukukunda ise özeılikle uluslararası ilişkiler söz . 
konusu olduğunda bunlardan başka bkdördüncü fonksiyonun varlığı görühnektedir: Dini 
tebliğ fonksiyonu. "Onlar ki, kendilerine·yeryüzünde iktidar verdiğimiz takdirde namazı 
kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten vazgeçinneye çalışırlar. Bütün 
işlerin sonu Allalı'a aittir. "143 Bu dördüncü işlev, İslam iktidarlarının asla vazgeçemeyeceği 
bir devlet görevidir ve onsuz devlet dünyevi (seküler) kalmaya mahkum sayılmaktadır. 
İslam ise bunu reddeder. 144 

Hicretin 9. senesindenazil olan ve ~, ... ,diye bilinen Tevbe Suresi'nin145 beşinci 

ayetinin 146 muhatabı Arap müşrikleridir. Aynı şekilde "Insanlarla 'la ilahe illallalı' 
deyinceye kadar savaşmakla emrolıındıım " hadisinin muhatabı da, ulemanın icmasıyla Arap 
putperestleridir.147 Bize öyle geliyor ki, burada kastedilen ·Arap müşrikleri de bütün Arap 
müşrikleri değil, İslam tebliğinin önünde başından beri hasmane tavırlarıyla engel olan 
civar Arap müşrikleridir. Zira bütçe ve mali hukuktan bahseden ilk kaynaklarda 
kendilerinden cizye alınan Arap müşriklerinin varlığından söz edilmektedir.148 Ebu Ya'Hi 
"Araplar da kendilerinden cizye alma konusunda diğerleri gibidir"149 diyerek tüm Arapların 
aynı statüde olmadığına işaret etmektedir. 

Mezkur ayet ve hadisdeki genel ifade tarzı eğer bütün gayri müslimleri kapsasaydı cizye 
hukuku b ah is mevzuu olmaz ve Tevbe Suresinin 29. cizye ay eti de uygulama alanı 
bulamazdı. Oysa İmam Şafii dışında ilk dönem İslam hukukçuları, Abdurrahman b. Avfın 

143 Hac 22/41; Ayrıca Alü lmran 3/1 lO 
144 Klasik kaynaklar bu devlet fonksiyonlarını "Hilafet" mefhumu içinde 

değerlendirirler.Bkz: Miiverdl, el-Aiıkiimu's-sultiitıiyye, s. 12-13; Ebu Ya'lii, el
Aiıkiimu's-sultıziyye, s. ll- 12; Atar Fahrettin, lslam Adiiye Teşkilatı, s. 9-25; 
Mevdudl, el-Hıliife ve'l-mülk, s. 35; Atar Fahrettin, Islam Adiiye Teşkilatı, s. 9-25 
Rayyıs M.Z., etı-Nazariyyiitü's-siyiisiyyetü'l-lslamiyye, s. 313-317 . . Bu dördüncü 
fonksiyonun, yürütme kapsamında değedendirilmesi de mümkün görülebilir. Fakat 
tarih tecrübe ve özellikle günümüzdeki uygulamalar bakımından ayrıca 
vurgulanması daha uygundur. 

145 Bazı yazarlarca, Islamın uluslararası ilişkiler nazariyesine son şeklini veren sure 
olarak nitelendirilen Tevbe Suresi'ni tarihi, hukuki ve tefsiri açıdan müstakil 
olarak değerlendiren şu etüde bu vesileyle tekrar işaret etmek isteriz: ed-Daks 
Kamil Se la me, el-Aliikiitü 'd-devliyye fi'l-lslam ala dav'i'l-i'cazi'l-beyani fi 
surati't-Tevbe, Cidde 1396/1976 ( Daru'ş-şuruk, 2. yayım) 

146 Bazı müfessirler kılıç ayeti olarak aynı surenin 29. ayetini anmışlardır. ·Fakat en 
sahih görüşe göre kılıç ayeti 5. ayettir. Bkz: Zeyd Mustafa, en-Nesh fi'l
Kur'ani'I-Kerim, Il/504 

147 Arap müşriklerine karşı takınılan bu özel tavır ve sebepleri için bkz: Ebu Ubeyd, 
el-Emviil, s. 30 vd.43; Yahya b. Adeiıı, el-Hariic, s. 28-29; Şiifii, er-Risale, s. 
430; Taberl, llıtiliifu'l-fukalıa, s. 200; Ebu Ya'lii, age., s. 195-196; Ayni, 
Umdetü'l-kari, I/64; Hüseyn b. Ahmed. er-Ravdu'rı-tıadir, IV/316; Schacht, age., 
s. 139; Halliif, es-S iyiisetil 'ş-Şer'iyye, s. 86; Ayyad, Nuzumü'l-lıarb fi'l-lslam, s. 
24; ~.ühayli, age., s. 121; Ebu Süleyman. Islamlll Uluslararası Ilişkiler Kuramı, s. 
60; üzel, age .. s. 56: Erdoğan, lslam Hukukunda Alıkamm Değişmesi, s. 50; 
Sönmez, age., s. 189; Daks, age . , 18-20, 27 . 152-178; Mevlevi, age., s. 39,49; 
Ayrıca Bakara 21191. ayetin muhtelif tefsirlerden izahına bakınız. 

148 Mesela Yahya b. Adeııı, age., s. 29, 30 

149 e l-A lıkilm u' s-sultiiıziyye, s. 154 r-"~ ı-+-' ~yl-1 .i;..\ J y_r.IIJ 
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(v. 32/652) mecusilerle ilgili olarak rivayet ettiği "Onlara · da ehli kitab muamelesi 
yapın"150 hadisine dayanarak mecusi; sabii, a~eşperest, taşperesr vs. gibi bütün müşrikleri 
(paganlan) cizye ahkamına dahil etmişlerdir. ısı İmam Şafii ise, Allah'ın sadece ehli 
kitaptan cizye almayı emrettiğini, m ecusilerin de ehli ki tab olmaları sebebiyle bu kapsam_a 
alındığını öne sürerek, diğerlerinin İslam veya savaştan başka bir seçeneğinin 
bulunmadığını söylemiştir. ıs2 

Cunıhurun yaklaşımını benimseyerek şu yorum tarzının daha tutarlı olduğu 
söylenebilir: Müslüman olmadıkları takdirde bütün insanlarla savaşmayı öngören hadis, 
başta cizye ayeti olmak üzere bazı ayet-i kerimeler ve asr-ı saadet uygulamaları ile tahsis 
edilmiş durumdadır ve sadece Arap müşriklerine has tır. ıs3 

Arap müşriklerine karşı takınılan bu tavrı n tarihi gerekçeleri yanında insani ve vicdani 
sebepleri de vardı. Bunların başında hem müslümanları hem de Arapların insan haklarını 
korumak kaygısı geliyordu. Arap Yarımadasındaki vahşi bedevi kabilelerin 
müslümanlaştırılması, kabileler - arasmda düzenli ilişkiler kuracak bii- havayı 

oluşturacaktı. 154 Gerçekten İslamın sağladığı bu değişim kısa sürede etkisini göstermiş, 
Arapları diğer müslümanlarla birlikte tarihin en büyük medeniyetlerinden birini inşa etmeye 
sevketmiştir. 

ilişkilerin esasını savaşa bağlayanlar, konuyla ilgili daha önceki ayetlerin kılıç ayetiyle 
neshedildiğini155 iddia ed'erler. Halbuki bu ayetlerin her biri ve kılıç ayeti farklı durumlar 
içindir ve o durumlar zuhı:ır ettiğinde ayetler de tatbik edilecektir. ıs6 Daha çok Ebu 
Davud'un (v. 275/888) es-Sünen'ine yaptığı Mea'limü's-Sünen isimli şerhiyle tamdığırruz 
el-Hattabl (v. 388/998)'nin yorumu da bizi zımnen teyid etmektedir. "TUrkler ve Babeşliler 
size ilişmediği stirece siz de onları kendi hallerine bırakın" 157 hadisleriyle mutlak nitelikteki 
kıtal ayetlerini beraberce değerlendirmeye alan Hattabi, bu hadislerin ayetleri takyid ettiğini 
söylemiştir. 158 

150 yl::5:llj.;>IL('"+IIr Şafii, el-Müsrıed, II!ı30; Ebu Ubeyd, el-Emval, s. 35 (no: 78) 
151 Ebu Yusuf, el-Harac, s. 9, ı39; Şafii, er-Risale, s. 430-43ı; Ebu Ubeyd, age., s. 

35-39 (no: 78-92); Ta beri, age., s. 200, 203; Ma verdi, age., s. ı83; Ebu Ya 'la , 
age., s. ı54; Hüseyin b. Ahmed , age., IV/316; Becke_r C.H., "Cizye" , md. LA., 
III!ı99-20ı; Erkal M. , "Cizye" md., DİA., VIII/43; Ayrıca Hz. Peygamber'in 
mecusileri kastederek buyurduğu yukarıdaki hadisin izahiarına bakınız. 

ı52 el-Omm JV/97; Taberi, age., s . 203 
153 Nevavi, age., s. ıoS; Erdoğan. age . , s . sı 
154 Rıda Reşid, Tefsiru'l-meniir. Xll78-I79'dan naklen Ebu Süleyman, Islamın 

Uluslararası Ilişkiler Kuramı, s. ı ı6 · 
ıss Cassas, Alıkiimu'l-Kur'iin, IV/269; Kurtubi, el-Cami' Ii alıkiimi'l-Kur'an, VIII/72-

3; Süyuti, ei-İtkan, III3ı; İzmirli l. Hakkı, age . , II/59-104; Ebu Zeyd, age., 
II/508 

ı56 Hasen M.Aii, el-Aliikatü'd-devliyye fi'l-Kur'ani'l-Kerim ve's-Sünneıi'n-
Nebeviyye, s. 123 

157 Ebu Davud, "Meliilıim", 8, I ı 
158 Meii'limü's-süııen'de ilgili hadisin izah edildiği yerde bulamadığımız bu izah için 

bkz.Hattabi, Azimabadi, Av11u'l-Ma'bd, XI/409-4ıOMe'alimü's-Sünen, ?? 
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İslamın askeri, siyasi ve iktisadi bakımlardan kuvvetli olduğu dönemlerde gelen 
ayetlerin böyle olmayan dönemlerde inen ayetlerin hükümlerini kaldırdığı, dolayısıyla 
onlardan tekrar istifade edilerneyeceği görüşünü benimsernek yerine, daha esnek bir 
yaklaşımla içinde yaşanılan ortam değerlendirilerek ve tebliğe karşı konulan tavırla 
müslümanların güç dengesi dikkate alınarak dini siyasetin gereği ne ise o şekilde hareket 
etmek daha uygun olacaktır. 159 Müfessir Zemahşeri'nin (v. 538/1 143) yerinde yorumuyla 
bu konuda en doğrusu, ne sürekli savaş ne de sürekli barışı kendisine politika olarak 
benimsernek yerine, İslamın ve müslümanlarm lehine hangi durum daha çok yarayacaksa 
onu iltizam etmektir.160 İzmirli İsmail Hakkı (v. 1946)da "Ayet-i seyf nesh itmez belki 
insa (tehir) ider"161 diyerek ayııı kanaatta olduğunu belirtmiştir. Müstakil eğilimleriyle de 
tanınan Hanbeli fakih İbn Teymiyye, ilişkilerin esasını uluslararası. konjonktürün ve 
müslümanların iç durumunun yani geniş anlamıyla maslahatın belirleyeceğini şu cümle ile 
ortaya koyar: "Şer'i maslahat, bazen savaş, bazen barış anlaşması, bazen de anlaşma 
yapılmaksızlll geri durma ve hazırlık yapma biçiminde tezahür eder:•I62 

Kaldı ki, Mekke dönemindeki af ve müsamaha temalı ayetlerin Medine dönemindeki 
sert ayetlerle nesh edildiği iddiasma karşı biz, Mekke döneminde inmiş bulunan sert ayetler 
olduğu gibi 163. Medine döneminde inen af ve mü samaha ayetlerininl 64 varolduğunu 
biliyoruz. 

Kılıç ayetinin barış temelli ayetleri neshetmesi iddiası, İslam hukuk usulündeki nesh 
teorisiyle de uyuşmamaktadır. Çünkü bir nesh durumundan söz edebilmek için iki delil 
arasında çatışma olması (te'rudu'l-edille) ve bunları uzlaştırma imkanllllll bulunmaması 
(te'azzüru'l-cem') şartları araııır 1 65 Halbuki bu ayetler farklı durumlarla ilgili olmaları 
dolayısıyla kolaylıkla "cem ve telif' edilebilir. 

Diğer taraftan, İslamın savaş anlayışlllı sadece saldırıya uğraıııldığında bunu defetmeye 
matuf meşru müdafa harbi olarak kabul etmek166 de İslamın mahiyet ve evrenselliği ile 
çelişmektedir. Çünkü önce de arzettiğimiz gibi, evrensel bir din olması sebebiyle insanlara 

159 Erdoğan, age., s. 78; Ebu Süleyman, age., s. 87-88; Özel, age., s. 56; Albayrak 
Halis, Kur'au'w Batünlüğü Ozeriue, s. 36-37; Mevlevi, age., s. 46-47; 

160 Ze ma h şer!, el-Keşşaf, Il/133 82 
161 Ilm-i Hılaf, II!I04 
162 lbn Teymiyye. Mecmfl' Fetava, XV/174; Krş: XIX/21, XX/99-103, XXIIX/355, 

XXXIV/209 
163 Mesela, A'rH 7/182-183: Müzzemmil 73/ll-12; Müddessir 74111, 15-17; Tarık 

86/15-17; Alak. 96/15-18 
164 Mesela. Bakara 2/109, 139; Nisii 4/80: Miiide 5/92; Tevbe 9/129; Nur 24/54 
165 Şafii, er-Risale, s. 311 vd.; lbn Hazm. el-1/ıkam fi usflli'7l-alıkam. I/475 vd.; 

Razi, el-Ma/ısul, I/525 vd .. ; Nasların yorumlanması ve ta'lilinde neshin rolü ile 
ilgili olarak şu özlü çalışmaya bakılabilir: Şelebi Mustafa, Ta'lilü'l-ahkam. 

166 Abduh, Tevlıid Risalesi. s. 221; Rıza Reşid, age., s. 271-275; Hamidullah, 
Hz.J>..eygamber'iu Savaşları, s. 262; Mansur, age., s. 298 vd.; Ebu Zehra, age .. s. 
47; üzel, age .. s. 45; Brıgadier, "Cotıcept of War in Islam", s. 49; Safi, "W ar and 
Peace iu Islam". s., 41-42; Neviivi, age., s. 108; Şehhiite, el-Alakaıa'd-devliyye 
fi'l-fık/ıi'l-lslami, s. 122 
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ulaşurmak ve bunun için de engel olabilecek her şeyle mücadele etmek gerekecektir. Bu da 
zaman zaman hasmane ilişkileri gündeme getirecektir. 

Sonuç 

Bize öyle geliyor ki, nasıl ilk asırların muzaffer psikolojisi ve·müslim- gayri müslim 
toplumlar arasında yıllar boyu süren siyasi ve askeri gerilim, ilişkilerin esasını savaş olarak 
belirlediyse, son asırların siyasi bölünmüşlüğü, iç kavgaların tırmanması ve 
ekonomik/teknolojik geri kalmışlık psikolojisi de pasif barış olarak belirlemiş tir. Aslında 
bu belirlemenin tarihi süreci, Ortaçağda haçlı seferleri ve Moğol istilası ile bir anlamda 
başlamıştı. Bugün dünya devletlerinin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi etrafmda tek bir 
örgüte üye olmaları, dünyada savaşı sona erdirme, barışı hakim kılma esasına dayanan bu 
sözleşmeye bağlılıklarınİ dekiare etmeleri, müslüman ları, ilişkilerin esasını yeniden gözden 
geçirmeye sevketmiştir. -

Şu halde İslamın uluslararası ilişkiler nazariyesini tek bir şekle irca etmek doğru 
gözükmemektedİr. Doğru olan,müslümanların ellerinden geldiğince İslam (esenlik ve barış) 
mesajını insanoğluna takdim gayreti içinde olması, bu takdimi engelleyenleri caydıracak bir 
askeri güce sahip ise onları hertaraf etmesi, değilse bu güce sahip olma vecibesini167 bir an 
evvel yerine getirmeye çalışıp bu arada diplomasi kanallarını aktifbir biçimde işletmesidir. 
İşte bu durumda, kılıç aJıetiyle neshedildiği söylenen diğer ayetlerle amel etmek zarur 
olacaktır. 

Bizce uluslararası ilişkiler "siyaset-i şer'iyye" kavramı içinde değerlendirilmelidir. Bu 
şu demektir: Herhangi bir zamanda ve herhangi bir coğrafyada herhangi bir İslam idaresinin 
uluslararası ilişkileri ve dış işleri politikası, o zamanın, coğrafyanın ve idarenin içinde 
bulunduğu konjonktürel şartlarla yakından ilgilidir. Öyleyse İslamın ve müslümanların 
lehine bir politikanın belirlenmesi, idarecilerin insiyatifi dahilinde olmalıdır. Bunun için 
Hz. Peygamber (s.a.s.) ve uygulamalarına hukuki değer atfedilen Raşit Halifeler (r.ah.) 
dönemindeki uluslararası ilişkiler -açık naslara dayananlar hariç- geneli itibariyle konunun 
değişmez ve ideal hükm_u olarak değil şer'i siyasetin bir gereği olarak değerlendirilmelidir. 
Böylece müslümanların idari sorumluluğunu omuzlarında taşıyaniara g~nişlik sağlamak ve 
genel hukuki çerçevenin içinde kalmak kaydıyla kendi uluslararası politikalarını belirleme 
imkanı vermek mümkün olacaktır. 

Bütün bu değerlendirmelerin özünü yansıtması ve aynı zamanda Yusuf el-Karadavi'nin 
nitelemesiyle Kur'an'ın, gayri müslimlçrle ilişkileri belirlemedeki temel ilkesini vermesi168 

sebebiyle bu bölüme şu ayet-i kerimelede bir son vermek istiyoruz: 

167 Enfal 8/60 
168 Karada vi, Gayru'l-nıaslinıin fi'l-nıactenıe 'ı'l-lslanıi, s. S 
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"Allalı sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlannızdan 
çıkarmayan kimselere iyilik etmekten. onlani adil davranmaktan menetmez. 
Çünkü Allalı adil olanları sever. Allalı sizi, ancak sizinle din hakkında savaşan, 
sizi yurtlannızdan çıkaran ve çıkarılmanız için yardım eden kimselerle dost 
olmaktan meneder. Kim onlarla dost olursa işte zalimler onlardu.'' 169 
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